
Nº 2.516 (Ano C/Branco)   Solenidade: Imaculada Conceição   8 de dezembro de 2021

ENCERRAMENTO DO ANO DE SÃO JOSÉ
CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

"EIS AQUI A SERVA DO SENHOR".

- Acendimento das velas do altar e das 1º  e 2º  velas do
advento com o refrão: "Ave Maria. Ave Maria! Ave Ma-
ria! Ave! Ave Ave Maria!" No YouTube: https://youtu.be/
DxLW6ISHXGQ). Deixar em destaque as imagens de
Nossa Senhora e São José.

01. ACOLHIDA
C. Sejam todos bem-vindos! Celebramos o misté-
rio pascal de Cristo na vida de Maria. Hoje é ve-
nerada na Igreja com o título de Imaculada Con-
ceição. Em toda Igreja celebramos também o en-
cerramento do Ano de São José. Fomos, neste ano,
convidados a conhecer e imitar aquele homem jus-
to e santo, que mesmo sem compreender tudo,
acolheu tudo, assim como Maria. Assim motiva-
dos, cantemos.

02. CANTO
Imaculada, Maria de Deus... nº 954

03. SAUDAÇÃO
D. Na solenidade de Maria Imaculada, saudemos
a Trindade Santa: Em nome do Pai, e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

04. MOTIVAÇÃO
C. Para ser a Mãe do Salvador, Deus enriqueceu
Maria com muitos dons. Anunciando, o anjo Gabriel
a saúda como cheia de graça. A Igreja concebeu
que Maria foi redimida desde a concepção. Diante
desta fé, o dogma da Imaculada Conceição foi pro-
clamado em 1854 pelo papa Pio IX. Por causa de
Cristo, sua Mãe foi concebida sem pecado. É a
serva humilde do Senhor. A Paróquia de Concei-
ção da Barra está em festa. Outras tantas comuni-
dades também celebram este dia com júbilo.
- Enquanto se canta "Uma entre todas..." nº 1.012 um
arranjo de flores é colocado diante da imagem.
D. José é homem justo (Mt 1,19). Este título equi-
vale a palavra santo que, no Antigo Testamento, é
um atributo reservado somente a Deus (Ecle 7,20).
Ao longo deste ano de comemoração dos 150 anos
da proclamação de São José como guardião uni-
versal da Igreja, conhecemos melhor o coração
paterno de José e a sua importância no plano
salvífico de Deus. Com o "Coração de Pai", José
amou Jesus!
- Enquanto se canta "Vinde, alegres cantemos..." nº 1.051
um arranjo de flores é colocado diante da imagem.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos o perdão de Deus pelas vezes que
não soubemos responder "sim" ao chamado que
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Ele também nos faz. Com o coração arrependido e
desejosos de viver a misericórdia, cantemos.
Senhor, se Tua voz... nº 1.157
D. Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós;
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor...
D. Cristo, tende piedade de nós. T. Cristo...
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor...

06. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus que nos deu Maria e São
José como modelos de vida e de santidade. Can-
temos bem alegres: Glória a Deus nos... nº 256

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal
D. Ó Deus que preparastes uma digna habita-
ção para o vosso Filho, pela Imaculada Con-
ceição da Virgem Maria, preservando-a de
todo pecado em previsão dos méritos de Cris-
to. Concedei-nos chegar até vós purificados
também de toda culpa por sua materna inter-
cessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Gn 3,9-15.20

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Refrão: Cantai ao Senhor Deus um canto
novo, porque ele fez prodígios!

SEGUNDA LEITURA: Ef 1,3-6.11-12

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

EVANGELHO: Lc 1,26-38

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Ó mulher cheia de graça... nº 327

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- A solenidade da Imaculada Conceição de Maria é
expressão de uma verdade da nossa fé: em vista dos
méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, a sua mãe
foi preservada do pecado desde a sua concepção no

seio de Ana. Deus quis Maria como sua colaborado-
ra na salvação da humanidade. Ele quis que o Salva-
dor fosse "filho do homem". Que assumisse nossa
condição humana e vencesse o pecado. A Tradição
e a Bíblia garantem que Maria é a "nova Eva, mãe
de todos os vivos". Concebendo e dando à luz Jesus
Cristo, ela participa da história da salvação. Torna-
se modelo de toda humanidade redimida. Ajuda a
descobrir e a respeitar o lugar especial da mulher e
dos excluídos na salvação da humanidade. Reivindi-
ca sua dignidade: somos todos amados por Deus.
- A anunciação do anjo Gabriel à Maria expressa
sua participação na obra da salvação. O seu "sim"
foi mantido e acentuado em toda sua vida até o
Calvário. Na cruz ela oferecia o Cristo. Este se ofe-
recia para nossa salvação. Ao se tornar instrumento
nas mãos de Deus, Maria também nos ensina o mis-
tério do serviço. Todos somos chamados a operar no
anúncio do Reino que é salvação para todos. Esco-
lhida para ser mãe, Maria declara-se serva. E em
sua vida progrediu no caminho da fé, da dedicação,
da obediência, do amor e da esperança. Sua atitude
quer revelar que fazer é mais importante do que fa-
lar. Que a humildade é preferível ao privilégio. Que
a fé amadurece na oração, no serviço, na busca das
virtudes e na vivência do amor gratuito.
- Fazendo-se homem, Cristo não conheceu o peca-
do. Ele, santo e imaculado, quis que também Maria,
sua mãe, fosse imune da culpa. Ela não conheceu o
pecado. Foi a primeira a entrar no Reino do Céu. Ela
nos indica o caminho para neste Reino sermos parti-
cipantes.
- Na Igreja do mundo inteiro, celebramos hoje o en-
cerramento do Ano de São José, convocado pelo
Papa Francisco. A Tradição Cristã sempre teve uma
especial atenção à importância do sim de Maria, mas
nem sempre reconheceu com a mesma consciência
a importância do sim de José, o carpinteiro de Nazaré,
a quem Maria estava prometida em casamento. Foi
crucial a aceitação de José para que o plano da Sal-
vação de Deus pudesse ser realizado. A Sagrada
Escritura não esconde as dificuldades pessoais que
São José precisou enfrentar ao receber o anúncio de
que sua futura esposa, sem ter contato com homem
algum, estava grávida. O Evangelho dá a José o títu-
lo de justo (Mt 1,19), termo raríssimo e concedido a
pouquíssimos personagens na Sagrada Escritura. Isso
revela muito sobre a integridade, os valores e a san-
tidade de vida de José. Era um homem fiel à Lei,
observador dos mandamentos e preceitos da Lei de
Deus. Por isso, com sua obediência a Deus, escuta
a voz do anjo e não teme em aceitar Maria como



esposa e assumir o Filho de Deus como seu próprio
filho. Nesta celebração, sirva-nos os exemplos de
Maria e José, para que assim também nós responda-
mos nosso sim a Deus.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em Deus...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Os fiéis recorrem a Deus por intermédio de Maria
e, por sua materna intercessão, são atendidos. Ele-
vemos as nossas preces cantando:
Mãe de Deus, clamamos a vós... nº 960
D. Acolhei, Pai bondoso, nossa prece cantada por
intermédio de Maria Santíssima. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. "Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim
segundo a tua palavra!" Com a mesma prontidão e
disponibilidade de Maria, acolhamos a vontade de
Deus em nossa vida. Depositemos nossas ofertas e
dízimo como gesto concreto da nossa colaboração
na obra do Reino.
Ó Mãe, por intermédio do teu nome.. nº 448

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Irmãos e irmãs: Deus é maravilhoso na Mãe do
Senhor! Aclamemos o Senhor com todo fervor! Vi-
bre de alegria nosso coração! Ao Deus dos humil-
des elevemos nossos louvores!
Refrão: O Senhor fez em mim maravilhas! San-
to é seu Nome!
C. Deus vos salve, Virgem, da Trindade Templo,
clareais o mundo com o vosso exemplo. Deus vos
salve, Virgem, glória da Igreja honra deste povo,
que vos ama e preza.
Refrão: Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Ma-
ria!
D. Deus Pai vos livrou da culpa original: nenhum
pecado há em vós sinal. Rosa aberta em cores para
o Sol nascente, mais que a antiga Eva sois Mãe
dos viventes.
Refrão: Imaculada, Maria de Deus, coração
pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do
povo, Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz.
C. Coração aberto, prontidão, candura, foi em vós
que o Verbo fez-se criatura. Arca celebrada da nova
Aliança, alegrais o mundo, Mãe da Esperança.
Refrão: Maria do "Sim", ensina-me a viver

meu "Sim" (2x)
D. Mãe do Inocente à cruz destinado, vós sofreis
o peso do nosso pecado. Junto à cruz do Filho,
sois Virgem das Dores, mostrais o caminho a to-
dos os sofredores.
Refrão: Eu canto louvando Maria, minha
Mãe, a Ela um eterno obrigado eu direi: Ma-
ria foi quem me ensinou a viver, Maria foi
quem me ensinou a sofrer.
C. Farol de esperança dos pobres errantes, Cris-
to, seguro porto, mostrais aos navegantes. Alegrais
os tristes com vossa clemência, Horto de deleites,
Palma de paciência.
Refrão: Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-
nos a caminhar; nós somos todos viandantes,
mas é difícil sempre andar!
D. Com os raios claros do Sol da Justiça
resplandeceis, ó Virgem, dando ao sol cobiça. Gló-
ria ao Pai e ao Filho, e ao Amor também, ao Deus
que vos criou para o nosso bem! Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. "Seja feita a vossa vontade assim na terra como
no céu". Como filhos e filhas obedientes a Deus, a
exemplo de Maria e São José, elevemos ao Pai a
nossa oração: Pai nosso…

15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe reza a oração pela paz de São Francisco
de Assis ou outra oração.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Todas as nações cantam a vossa glória, ó
Maria; por vós nos veio o sol da justiça, o Cristo,
nosso Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
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ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- Povo de Deus, foi assim... n° 617

17. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, na festa da Virgem
Maria e por sua intercessão, cure em nós as
feridas do pecado original. Que esta celebra-
ção nos inspire caminhos de santidade e obe-
diência ao projeto do Reino. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

18. AVISOS
- Próximo Domingo, 12 de dezembro, Dia da Coleta da
Evangelização. Participemos com nossa contribuição.

19. DEVOÇÃO A SÃO JOSÉ
D. Manifestemos nossa devoção a São José re-
zando (cantando) a ladainha. Antes, porém, apre-
sentemos as seguintes súplicas por sua intercessão:
por um trabalho digno para todos; pela Igreja per-
seguida e por todos os que sofrem perseguição;
pelo fim da pandemia e pelos que sofrem por cau-
sa dela, especialmente, os idosos, os doentes e os
agonizantes (outras intenções em silêncio).
- Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor,...
- Jesus Cristo, tende piedade de nós. T. Jesus
Cristo, tende...
- Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor,...
- Jesus Cristo, ouvi-nos. T. Jesus Cristo,...
- Jesus Cristo, atendei-nos. T. Jesus Cristo,...
- Pai celeste que sois Deus, T. Tende piedade...
- Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,  T.
Tende piedade de nós.
- Espírito Santo, que sois Deus, T. Tende...
- Santíssima Trindade, que sois um só Deus, T.
Tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
Ilustre filho de Davi, rogai por nós.
Luz dos Patriarcas, rogai por nós.
Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós.
Casto guarda da Virgem, rogai por nós.
Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós.
Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós.
Chefe da Sagrada Família, rogai por nós.
José justíssimo, rogai por nós.
José castíssimo, rogai por nós.

José prudentíssimo, rogai por nós.
José fortíssimo, rogai por nós.
José obedientíssimo, rogai por nós.
José fidelíssimo, rogai por nós.
Espelho de paciência, rogai por nós.
Amante da pobreza, rogai por nós.
Modelo dos operários, rogai por nós.
Honra da vida de família, rogai por nós.
Guarda das Virgens, rogai por nós.
Sustentáculo das famílias, rogai por nós.
Alívio dos miseráveis, rogai por nós.
Esperança dos doentes, rogai por nós.
Patrono dos moribundos, rogai por nós.
Terror dos demônios, rogai por nós.
Protetor da Santa Igreja, rogai por nós.
- Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mun-
do, perdoai-nos Senhor.
- Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mun-
do, ouvi-nos Senhor.
- Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mun-
do, tende piedade de nós.
V. Ele constituiu-o senhor da sua casa,
R. E fê-lo príncipe de todos os seus bens.

OREMOS: Ó Deus, que por inefável Provi-
dência vos dignastes escolher a São José por
esposo da vossa Mãe Santíssima; concedei-nos,
vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor
no céu, o que veneramos na terra como prote-
tor. Vós que viveis e reinais por todos os sécu-
los dos séculos. Amém.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Dizendo nosso "sim" ao projeto de salvação,
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"

21. CANTO
O povo te chama de Nossa Senhora... nº 990


